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Avtal och regler
Deltagare i kampanjen Testcyklister
Kampanjen Testcyklister genomförs inom projektet Cykelsamverkan Sörmland. Projektet drivs av
Energikontoret i Mälardalen med finansiering av Energimyndigheten och med samarbetspartners
Länsstyrelsen i Södermanland, Region Sörmland, Katrineholm kommun, Eskilstuna kommun,
Strängnäs kommun, Flens kommun och Nyköpings kommun. Kampanjen ger hushåll möjligheten att
under en tremånadersperiod låna elassisterande lådcyklar som används istället för bil i olika
vardagssituationer. Deltagarna förbinder sig att blogga om sina upplevelser minst en gång i veckan
och det kommer även kunna förekomma annan medial uppmärksamhet, som exempelvis inlägg på
sociala medier och deltagande i tidningar/radio. Du som utvald testcyklist kommer få en
kontaktperson på Energikontoret i Mälardalen. Det är även de som förser dig med den lådcykel som
du ska använda under testperioden.
Vid undertecknande av detta avtal godkänner du de villkor som följer utlåningen av lådcykeln. Läs
noga igenom Villkor för elassisterande lådcyklar nedan.

Personuppgifter
Vissa personuppgifter samlas in för att säkerställa låntagarens identitet i samband med kampanjen
och utlåningen av lådcyklar. Uppgifter om adress för bostad och arbete m.m. utgör urvalskriterier för
val av deltagare. Personuppgifterna används endast av deltagande samarbetspartners i projektet
Cykelsamverkan Sörmland och till ändamål som berör kampanjen Testcyklister. Personuppgifterna
kan komma att arkiveras för Energikontoret i Mälardalens interna utvärderingar av kampanjen. Du
har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina
uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till
tredje part utanför Energikontoret i Mälardalen.

VILLKOR FÖR ELASSISTERADE LÅDCYKLAR
Användarens ansvar vid överträdelser av trafikbestämmelser
Låntagare till den lånade cykeln står ensamt ansvarig för eventuella överträdelser i trafiklag och
andra trafikbestämmelser vid användandet av cykeln.

Användarens ansvar vid skada eller förlust av lådcykel
Låntagaren har fullt ansvar för cykel och medföljande tillbehör under lånetiden. Låntagaren är
ensamt ersättningsskyldig gentemot långivaren för det fall lådcykeln eller tillbehör såsom t.ex.
laddare eller dylikt skadas, saknas eller blir stulet. Låntagaren förbinder sig att låsa lådcykeln med

Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 17 Eskilstuna, SWEDEN
info@energikontoret.se | www.energikontor.se

Uppsala 2020-02-12

tillhörande lås varje gång den används. Låntagaren bör ha en giltig försäkring som täcker
utrustningens värde för eventuella skador, stölder eller dylikt.
Låntagaren är skyldig att ersätta långivaren för samtliga reparationskostnader som uppstår för
långivaren på grund av cykel eller tillbehör som återlämnas i skadat eller förändrat skick från
lånetillfällets dag. Låntagaren bör kontakta sitt försäkringsbolag.
För det fall lådcykeln skadas på ett sätt som inte kan avhjälpas med hjälp av reparation är låntagaren
skyldig att ersätta långivaren för cykelns marknadsmässiga värde. Långivaren har tolkningsföreträde
till vilka åtgärder som krävs för att återställa en skadad cykel. Låntagaren bör kontakta sitt
försäkringsbolag.
För det fall lådcykeln blir stulen är låntagaren skyldig att ersätta långivaren med cykelns
marknadsmässiga värde. Låntagaren bör upprätta en polisanmälan och kontakta sitt
försäkringsbolag.
Det åligger låntagaren att inneha relevant försäkring för lånetillfället. Låntagaren behöver själv
undersöka vad som gäller för vederbörandes enskilda hemförsäkring, då villkoren varierar mellan
olika försäkringsbolag.
Vi rekommenderar att deltagarna har goda möjligheter att förvara de elassisterande lådcyklarna
säkert, som t ex i garage eller cykelförråd.

Borttappad nyckel
För det fall låntagaren inte lämnar in cykelnyckeln; oberoende av stöld, slarv, förlust eller dylikt är
låntagaren skyldig att ersätta långivaren för denna med 500 SEK.

Återlämnande
Cyklarna och medföljande tillbehör ska återlämnas i samma skick som vid utlåningstillfället och vid
angivet datum och klockslag enligt överenskommelse.

Medial uppmärksamhet
Deltagare, och eventuella tillhörande familjemedlemmar, är införstådda med att medverkan i
kampanjen kan medföra medial uppmärksamhet. Genom att delta i kampanjen förbinder sig
deltagaren att blogga om sina upplevelser med lådcykeln minst en gång i veckan. Detta sker genom
att skicka blogginlägg till Agnes eller Joachim på Energikontoret i Mälardalen, som sedan publicerar
inläggen på bloggen. Inläggen kan exempelvis förmedla vad som har gått bra/mindre bra, vilka resor
som har ersatts, om någon i närheten har velat testa lådcykeln osv. Ibland kan det räcka med en bild
som visar hur lådcykeln har använts under veckan. Blogginläggen kommer delas på olika sociala
medier och kan också komma att spridas på hemsidor kopplade till kommuner i Sörmland, Region
Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och Energikontoret. Vid inlägg på sociala medier ska
hashtagen #cykelsamverkansörmland användas. Andra förslag på hashtags som gärna får användas
är #cyklatilljobbet, #cykelpendla, #cyklaförklimatet, #hållbarhet, #hållbartresande, #hållbarlivsstil,
#klimat och #Klimatvänligt.
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Övriga villkor







Deltagaren äger minst en bil som kan ersättas av resor med lådcykeln
Deltagaren har ett eller flera barn som kan bli skjutsade i lådcykeln
Deltagaren ställer bilen och använder istället lådcykeln till arbete/skola minst tre dagar per
vecka inkl. lämna/hämta på förskola eller skola
Ett önskvärt villkor är att lådcykeln även används för att transportera sig till fritidsaktiviteter
Deltagaren genomför en resvaneundersökning före och efter kampanjen
Deltagaren har cykelhjälm, både egen och till de som skjutsas, vilka ska användas i samband
med cykling

SIGNATURER
Låntagare
Ort och datum:
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Signatur: .................................................................................................................................................
Namnförtydligande: ………………………………………………………….………………………………………….….……………….

Energikontoret i Mälardalen
Ort och datum:
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698

……………………………………………………………………..
Lina Yng , VD
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